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ހޯޑެއްދޫ އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  – 2007އަހަރީ ރޮޕޯޓް   

  އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުގެ ޚިތާބު 1
  

އަލަިހ هللا ސައްލައް  ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ހަޟުރަތަށް ހަމްދުކޮށް ޚާތަމުލް އަންބިޔާއި ވަލްމުރުސަލީން މުޙައްމަދުهللا ގަދަކީރިތިވަންތަ 
  . ވަސައްލަމްއަށް ސަލަވާތާއި ސަލާްމ ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމުން ފަށަމެވެ

  
ވަނައަހަރަކީ ހޯޑެއްދޫ އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ ހަރަކާތް ފުޅާކޮށް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކޮށް ހިންގުން  2007ވޭތުވެދިޔަ 

ނޑުދަޑިތަށް ހާސިލުކުރެވިފައިވާ ކާމިޔާބު އަހަރެކެވެހަރުދަނާކުރުމާއިއެކު ކުރިމަގަށް ކަ މިއަހަރަކީ ފާހަގަކުރެވޭ ގިނަ . ޑައެޅުނު ލަ
ވަނަ އަހަރު ލިބިަފއިވާ އެންމެ ބޮޑު  2007. ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ލިބި އެންމެ އެކަށޭނެ ގޮތަށް އެޕްރޮޖެކްޓްތަށް ހިންގިފައިވާ އަހަރެކެވެ

ނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބުމެވެކާމިޔާބީއަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ދެއް   .ވާ އާންމުޚިދުމަތަށް ހިންވަރުދިނުމުގެ އިނާމު ދަ
  

ވަނަ އަހަރު  2007އެހެންނަމަވެސް އެސޯސިއޭޝަން ހިންގުމުގުއި ތަފާތު ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު އަހަ ރެއްގެ ގޮތުގައިވެސް 
ކުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން އެކަށީގެންވާ ގޮތުގަިއ މިދެންނެވި ދަތިތަ. ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ތައްް◌ ނުލިބުމާއި  ބައެއް މުއައްސަސާތަށް ހިންގަންތިބޭ ވެރިންނަށް ޖަމްއިއްޔާތަކާއިބެހޭ ގާނޫނު ރަގަޅަށް ނޭގުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ހުރަސް
  . އެވެތަފާތު ހުރަސްތައް◌ް ހިމެނެ

  
މިގޮތުން ެހޑް . އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހަރަކާތް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނެވެ

ނޑުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ގަސްކާނާއާއި މުޑުވަށް އަދި ގަހަށްޖަހާ ބޭސް  ސިއޭޝަނުން ވަނަ އަހަރު މިއެސޯ  2007ބިޒް ގެނަމުގައި ހޯޑެއްދޫގެ ދަ
ނޑެއް އަމިއްލަފަރާތަކާއި އެކު ޕާޓުނާޝީޕްގެ  10000އަދި ހަމަ އެހެންމެ ހެޑް ކްރޮޕްގެ ނަމުގައި . ވިއްކަން ފެއްޓުނެވެ އަކަފޫޓުގެ ދަ

  . އުސޫލުން ހިންގަން ފެއްޓުނެވެ
  

ގޮސްފައިވަނީ ރަށްފުށުގެ ރަށްޔިތުންގެ ވަނަ އަހަރުވެސް މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ސިޔާސަތު ކުރިޔަށް ގެން 2007ކުރީއަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް 
ވަނަ އަހަރު  2006އަދި ހަމަ އެހެންމެ މިދެންނެވި ސިޔާސަތުތަށް އެކުލެވިފައިވަނީ   . ބޭނުންތަށް ފުއްދައިދިނުމަށް އިސްކަންދީގެންނެވެ

. ތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެގައި ހިމެނިފައިވާ ސިޔާސަތު 2009- 2007އެކުލަވާލެވިފައިާވ މިއެސޯސިއޭަޝނުގެ ސްޓްރަޓެޖިކް ޕްލޭން 
، މިދެންނެވި ތިންއަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރަޓެޖިކް ޕްލޭނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ދައުރުފުޅާކޮށް ވަރުގަދަކުރުމާއި

ރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި ސިޔާސީ ގޮތުން މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ހަރަކާތްތެރިވުން އިތުރު ކުރުމާއި ޖަމްއިއްޔާގެ އާންމު އެޖެންޑާ ކު
ދު އޮންނަ ބާރުފޯރުވޭނެ ގޮތްތަށް ބަލައި އެގޮތަށް އަމަލުކުރުމާއި ސަރުކާރާއި، ބޭރުގެ ޖަމްއިއްޔާތަކާއި އެހީދޭފަރާތްތަކާއި މިއެސޯސިއޭޝަނާއިމެ

ޒުވާނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ވަރަށްބޮޑު  އަދި. ގުޅުން ވަރުގަދަކުރުމަށް މިދެންނެވި ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ
  .އިސްކަމެއްދެވިފައިވާނެއެވެ

  
ވަނަ  2007އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތަށް . އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހަރާކާތްތަށް ފުޅާކޮށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ގދ

ނޑުވެ. އަހަރު ހިންގިފައިވާނެއެވެ ރިކަމުގެދާއިރާއާއި، ސިއްޙީ އަދި ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އިތުރުން މަސްތުވާތަކެއްޗާއި މިގޮތުން ދަ
  .ދެކޮޅަށް ހިންގޭ ޕްރެވެންޝަން ޕްރޮގްރާމްތަށް ގދ އަތޮޅުގެ ތަފާތު ރަށްތަކުގައި ހިންގާފައިވާނެއެވެ

  



ހޯޑެއްދޫ އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  – 2007އަހަރީ ރޮޕޯޓް   

ވެސް ތިންއަހަރު ދުވަހުގެ ްސޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނާއި އެއްގޮތްވާ ވަނަ އަހަރު މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މައިގަޑު ސިޔާަސތު އެކުލަވާލާނީ 2008
މިގޮތުން އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާކަމެއް ހާމަކަންބޮޑުގޮތަކަށް ގެންދިޔުމާއި އެސޯސިއޭޝަން ހިންގުމުގައި ޑިމޮކްރެޓިްކ . ގޮތުގެމަތިންނެވެ

ތަކެތީގެ ވަބާއިން ގައުމު ސަލާމަތްކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ އަދި މަސްތުވާ. އުސޫލު ހަރުދަނާކުރުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެވޭނެއެވެ
  .ވީމެވެއިދާރާތަކާއި އަމިއްލަ ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން ބުރަމަސައްކަތްތަކެއްކުރުމަށް އަޅުގަޑަށް ފެންނަވާހަކަވެސް މިފުރުސަތުގައި ދެންނެ 

  
ންދިޔުމަާށއި ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލު ކުރިއެރުވުމަށް، މިހާރު ހަމައެހެންމެ ޖަމްއިއްޔާގެ އެންމެހާކަމެއް ހާމަކަން ބޮޑުއުސޫލަކުން ގެ

އަމަލުކުރެވެމުންދާ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެނޭޖްމެންޓް މިހާރަށްވުރެ 
  . ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭނެ ކަމުގައިވެސް އަޅުގަޑަށް ފެނެއެވެ

  
ސޯސިއޭޝަނަށް ލިބިފައިވާ އެންމެހާ ކާމިޔާބީތަކުގެ ފަހަތުގައި މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ އެނެމެހާ މެންބަރުންނާިއ ވަނައަހަރު މިއެ 2007

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންވާކަން މިފުރުސަތުގައި ފާހަގަކޮށް އެބޭފުޅުން ދެއްވި އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ، އަދި 
ރުކާރާއި އެހީދޭ ފަރާތްތަކާއި އަމިއްލަޖަމްއިއްޔާތަކާއި ފަރުދުން ވެދެއްވާފައިވާ އެހީތެރިކަމަށް މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ސަ

  .އެފަރާތްތަކަށް ޖުމްލަގޮތެއްގައި ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ
  

  !މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މިސްރާބު ސީދާކޮށްދެއްވައި އެސޯސިއޭޝަނަށް ފާގަތި މިންވަރު ކުރައްވާތިهللا މާތް 
  
  
  
  

  ދު މުހައްމަދުއިމާ                
       

 
 އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ                                        
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                   އެސޯސިއޭޝަނާއިބެހޭ މައުލޫމާތު . 2
  
  )ހެޑް (ހޯޑެއްދޫ އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް : ނަން  1.2

HOADEDHDHOO ASSOCIATION FOR DIVELOPMENT (HAD) 
 

  : ގެ ހައިސިއްޔަތުއެސޯސިއޭޝަނު 2.2
ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  1/2003ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަމްއިއްޔާތަކާއިބެހޭ ގާނޫނު ނަންބަރ 

  .ޖަމްއިއްޔާއެކެވެ
  
  :މުއައްސިސުން 3.2

  )މާލެ /ވ، ނާރޯޒް( އަލްފާޟިލް އަުހމަދު ނިޒާރު، ފިނިފެންމާގެ، ގދ ހޯޑެއްދޫ 
  ހޯޑެއްދޫ . ޟިލް ަހސަންމަނިކު، ކަންމަތީގެ ގދއަލްފާ
  
  ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ އެގްޒެކެޓިވެ ކޮމެޓީ ހަމަޖެހިފައިވާ ޮގތް 2007. 2.4

  އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ    އިމާދު މުހައްމަދު. 1
  އެސިސްޓެންޓް އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ    މުހައްމަދު މައުރޫފު. 2
  އެސިސްޓެންޓް އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ      އަހުމަދު އަމީޒު. 3
  ޑިރެކްޓަރ، ފިނޭންސް އެންޑް އެޑްމިން  މުއުތަސިމް އަހުމަދު ސައީދު. 4
  ޑިރެކްޓަރ، ޕްރޮގްރާމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް       އަހުމަދު މަހުދީ. 5
  ޑިރެކްޓަރ، އެޑިޔުކޭޝަން    މުހައްމަދު އުޖައިލު. 6
  ސޯސްމެނޭޖްމެންޓްޑިރެކްޓަރ، ރި       އަލީ ނާސިހު. 7
  ޑިރެކްޓަރ، ކޮމިޔުނިކޭޝަން އެންޑް އިންފޮމޭޝަން      އަހުމަދު ވަޖުދީ. 8
  ޑިރެކްޓަރ، ޕްލޭނިންގ      ފަޒުނާ ޖައުފަރު. 9

  ޑިރެކްޓަރ ޗައިލްޑް، ވިމެން އެންޑް ހެލްތް    ނާފިޒާ އަލިމަނިކު. 10
  ޑިރެކްޓަރ، ޓެކްނިކަލް ސާވިސަސް  ސަލީމް އިބުރާހިމް. 11
  ޑިރެކްޓަރ، ފުޑް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް      އެންވަޔަރމެންޓް ނިކު ހަސަން މަ. 12
  ޑިރެކްޓަރ، ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔާމީން މުހައްމަދު. 13

              
  :ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް 2.5

  ހޯޑެއްދޫ . މަލަސް، ގދ
  
  ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ނަންބަރާިއ ތާރީޚް  2.6

   1997ނޮވެމްބަރ  14،  30/86ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ 
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        މެންބަރުންގެ އަދަދު . 2.7
  ޖުމްލަ   ފިރިހެން    އަންހެން         މެންބަރުންގެ ގިންތި 
  40  25  15   : އޯޑިނަރީ މެންބަރުން

  95  70  25   އެސޯސިއޭޓް މެންބަރުން 
  100  47  53    ރިސޯސް މެންބަރުން 
  2   2  -    އޮނަރަރީ މެންބަރުން 
  237        ޖުމްލަ މެންބަރުން 

  
  ޔުނިޓްތައް  /އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޑިޕާޓުމެންޓްތައް . 3

  
  ދުނި، ގދ ހޯޑެއްދޫ، )ޔޫ.އައި.ޕީ( ޕްރޮޖެކްޓް އިންޕްލިމެންޓޭޝަން ޔުނިޓް  3.1

 މިޔުނިޓު . ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި ޔުނިޓެކެވެ 2007މިޔުނިޓަކީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ މައިގަޑު ޕްރޮޖެކްޓްތައް އިންޕްލިމެންޓޭޓް ކުރުމައްޓަކައި 
  . ހިންގަނީ ޑިރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދަށުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ އެސިސޓެންޓް ޑިރެކްޓަރެކެވެ

  
  ޖޭމުގަސްދޮށުގެ، ގދ ހޯޑެއްދޫ ، ) ޔޫ .ޑީ. އެސް.ޕީ( ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޑިވެލޮޕމެންޓް ޔުނިޓް  3.2

މިޔުނިޓު ހިންގަނީ ޑިރެކްޓަރ، . އެންމެހާ ކަންތައްތަށް ރާވާ ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭ ޔުނިޓެވެމިއީ ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު ކުރިއރުވުމާއި ބެހޭ 
    .ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ދަށުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރެކެވެ 

  
  ދުނި، ގދ ހޯޑެއްދޫ ، )ޔޫ .ޑީ.ޕީ(ޕްރޮގްރާމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޔުނިޓް،  3.4

. ވަރު އަދި އެސޯސިއޭޝަނުގެ މައިގަޑު އެންމެހޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަށް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ޕްރޮގްރާމް ރާވާ ހިންގާ ޔުނިޓެވެމިއީ ޒުވާނުންނާއި ކުޅި
  .މިޔުނިޓް ހިންގަނީ ޑިރެކްޓަރ ޕްރޮގްރާމް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ ދަށުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރެކެވެ 

  
  ހޯޑެއްދޫ.ރޭޝަން ޔުނިޓް، ޖޭމުގަސްދޮށުގެ، ގދފިނޭންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓް 3.5

މިޔުނިޓަކީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ މިވަގުތު އިދާރާއެވެ، އެސޯސިއޭޝަނުގެ ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި، އިދާރީ މުހިންމު ލިޔެކިޔުން ބަލަހައްޓަނީ 
  .މިޔުނިޓް ހިންގަނީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އެސިސްޓެންޓް އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރެވެ. މިޔުނިޓުންނެވެ

  
  ހެޑް ބިޒް، ޕްރޮޖެކްޓް އިންޕިލިމެންޓޭޝަން ޔުނިޓް    3.6

  .މިފިހާރަ ހިންގަނީ ޕްރޮޖެކްޓް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޔުނިޓުންނެވެ. މިއީ އެސޯސިއޭޝަނަށް އާންމުދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ފިހާރައެކެވެ

  
  ފުނަމާގެ އާގެ، މާލެ . އެސޯސިއޭޝަނުގެ މާލޭ އޮފީސް، ގ 3.7

ޑް ރައިޒްކުރުމާއި ސަރުކާރާއި އެހީދޭފަރާތްތަކާއި ގުޅުން ބަދަހިކޮށް މާލޭގައި އެސޯސިއޭޝަނުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރާ މިއޮފީހަކީ ފަން
  .މިއޮފީސް ހިންގަނީ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރެވެ. އޮފީހެވެ
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  ޕްރޮޖެކްޓްތައް /ހިންގުނު ހަރަކާތްތައް . 4
  
    މައިގަޑު ޕްރޮޖެކްޓްތައް  4.1
  

  ޝަން އޮފް ޓޫލް،އެކްއިޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޓް ހޯޑެއްދޫ ފާމާސްޕްރޮވި  4.1.1
  

ވަނައަހަރު ނޮވެމްބަރުން ފެށިގެން ހިންގަން  2006ޕީ ގެ ސައުތު ސައުތު ގްރާންޓްސް ފެސިލިޓީގެ އެހީގެ ދަށުން .ޑީ.އެން.މިޕްރޮޖެކްޓަކީ ޔޫ
ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ސާމާނު ހިލޭ . ފައިވާނެއެވެމިމަޝްރޫއުގައި މައިގަޑު ތިންބައި ހިމެނި. ފެށި މަޝްރޫއެކެވެ އެއީ ދަ

ނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ބޭސް، ގަސްކާނާ، އަދި މުޑުވަށް މާލެއާއި އެއް އަގެއްގައި ރަށު ނޑުވެރިން ތަމްރީނު ކުރުމާއި، ދަ ން ދިނުމާއި، ދަ
ނޑަށް ތަކެތި ދޫކުރެވިފައި ވާނެއެވެ 62ދަށުން ހޯޑްއްދޫގެ  މިޕްރޮޖެކްޓްގެ . ލިބެން ހުންނަ ގޮތް ހަމަ ޖައްސައި ދިނުމެވެ މީގެ ތެރޭގައި . ދަ

މިތަކެތި ދީފައިވަނީ ހޯޑެއްދޫގައި . އުދަލި، ފަކީރާ، ވީލް ބަރޯ، ފެންޖަހާ ގުންބާ، މަޝަން ދަތި ފަދަ ތަކެތި ހަވާލު ކުރެވިފައިވާނއެވެ
ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ  ނޑުގެ ވެ 110ދަ ރިން ހިމެނޭ ގޮތަށް މިއެސޯސިއޭޝަނުން ކުރި ފާމާސް ނީޑްްސ އެސެސްމެންޓް ދަ
ނޑުވެރިންގެ ހާލަތު ވަރަށް ރަގަޅަށް އެގި ތަފާސް ހިާސުބ . ސާވޭގައި އެއްކުރެވުނު މައުލޫމާތުގެ އަލީގައެވެ މިސާވޭގެ ސަބަބުން ހޯޑެއްދޫގެ ދަ

  .ހޯދުނެވެ
މިކޯހަކޯ އެގްރިކަލްޗަރ . ދުވަހުގެ ކޯހެއް ހޯޑެއްދޫގައި ހިންގުނެވެ 14ގެ ނަމުގައި މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ފާމާސް ޓްރެއިނިން ކޯސް 

  . މީހުން ފުރިހަމަ ކުރިއެވެ 45ިމކޯސް . މެންދޫގައި ހިންގާ ކޯހާ އެއްގޮތަށް އަމަލީބައިވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ހިންގުނު ކޯހެކެވެ.މިނިސްޓްރީން ލ
  

ވަނައަހަރު  2007ޑުވަކާއި، ބޭސް އަދި ގަސްކާނާ މާލެއާއި އެއް އަގެއްގައި ފޯރުކޮށް ދިނުން މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ތިންވަނަ ބައިގައި ހިމެނޭ، މު
  .މޭމަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަ ދެއެވެ

    
  ހެޑް ބިޒް 4.1.2

ވލޮޕްމެންޓް އެންްޑ ވަނައަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އޮކްނޮމިކް ޑި 2007ހެޑް ބިޒް އަކީ އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ ކައުންޓަރ ހުއްދަނަގައިގެން 
ނޑުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ގަސްކާނާ، މުޑުވަށް، އަދި . ޓްރޭޑްގައި ގަވާއިދުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވ ތަނެކެވެ ހެޑް ބިޒް ގެ ފަރާތުން ދަ

ތު ގްރާންޓްސް ފެސިލިޓީގެ ޕީގެ ސައުތު ސައު.ޑީ.އެން.މިއީ ޔޫ. ގަސްގަހަށް ޖަހާބޭސް އަގުހެޔޮކޮށް ރަށުން ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ 
ކުޑަ އަގެއްގައި ރަށުން މިދެންނެވި އެއްޗެހި ލިބެން ހުރުމުގެ ސަބަބުން . އެހީގައި ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓަކުން ގާއިމުކުރި ވިޔަފާރިއެކެވެ

ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު ކުޑަވެ ފައިދާ ބޮޑުވެގެންދެއެވެ ނޑުވެރިން ދަ   .ދަ
ނޑުހައްދާ ފަރާތްތަކުން ވިޔަފާިރކުރަމުން ދެއެވެމިފިހާރައިން ހޯޑެއްދޫގެ ދަ   .ނޑުވެރިންނަ، ނަޑެއްލާ އަދި މަޑާވެލީގައި ގޯތިތެރޭގައި ދަ

  
  ހެޑް ކްރޮޕް 4.1.3

ނޑެކެވެ 5މިޕްރޮޖެކްޓަ◌ްކީ ފިޔަފާރި އުސޫލުން  ނޑުވެރިއަކާއި ޕާޓްނާޝިޕް ހަދާއިގެން ހައްދާ ދަ ނޑަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ . ދަ މިގޮތުން ދަ
ނޑުވެރިންނަްށ . އަދި މިޚަރަދުކަޑާ ފައިދާގެ ފަސްބައިކުޅަ އެއްބައި މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބެއެވެ.މިއެސޯސިއޭޝަނުން ކުރެއެވެ ޚަރަދެއް މިއީ ދަ

ނޑެކެވެ ނޑުވެރިންނަށް ދިނުމަށް ހިންގޭ ދަ ނޑުގެ ފަރާތުން ގޯތިތެރޭގައި . ނަމޫނާއަކަށް އަދި އިތުރު ތަމްރީނާއި އެހީތެރިކަން ދަ މިދަ
ނޑުހައް  .ދާ ފަރާތްތަކުގެ ގަސްތަކަށް ޖެހޭ ބަލި ކިޔައިދީ ހިލޭ ބޭސްޖެހުން ފަދަ ކަންތައް ކޮށްދެއްވައެވެދަ



ހޯޑެއްދޫ އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  – 2007އަހަރީ ރޮޕޯޓް   

  
  އިންޓްރޮޑަކްޝަން އޮފް ފާމިންގް ޓް ނަޑެއްލާ  4.1.4

ން ހިންގި މިޕްރޮޖެކްޓަކީ ނަޑެއްލާ އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސޮސައިޓީއާއި ނަޑެއްލާ އޮފީހުން އެދުނު އެދުމަކަށް މިއެސޯސިއޭޝަނު
މިޕްރޮޖެކްޓަކީ ކޮމިޔުނިޓީ އޮގަނައިޒޭޝަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކައުންސިލާއި، އެސޯސިއޭޝަނުގެ ބަޖެޓުންނާއި ހެޑް ބިޒް އިން . ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ

ކަލްޗަރ އިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރި ( ދުވަހުގެ މިޕްރޮޖެކްޓްގައި ފާމާސް ޓްރެއިނިންގ ކޯސް   15. ޚަރަދުކޮށްގެން ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ
. މިކޯހުގައި ކިޔަވައިދެއްވީ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފީލްޑް އޮފިސަރެވެ. ފަރާތަކުން ފުރިހަމަ ކުރިއެވެ 55)  ހިންގާ ކޯހާ އެއްފެންވަރެއްގައި 

ނޑެއްއަޅައި އެތާގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ދަސްކުރެއްވިއެވެ ޑިވެލޮޕްމެންްޓ  ނަޑެއްލާ އައިލެންޑް. މިކޯހުގައި ކޯހުގެ ބައިވެރިން ނަމޫނާ ދަ
ނޑު މިހާރު ހައްދަމުން ދަނީ އެޖަމް އިއްޔާގެ ފަރާތުންނެވެ މިކޯހުގެ އިތުރުން . ސޮސައިޓީ އާގުޅިގެން ހިންގުނު މިކޯހުގައި އެޅުނު ދަ

ނޑުވެރިކަން ކުރަން ބޭނުންކުރާ ބައެއް ސާމާނާ، ގަސްގަހަށް ޖަހާބޭހާ މުޑުވައް އަދި ގަސްކާނާ އެޖަމްއިއްޔާއަށް ހިލޭ ދެވި   .ފައިވާނެއެވެދަ
  

  ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހެޑް އެޑްމިން އޮފީސް 4.1.5
ޕަސެންޓް ބަޖެޓް ދެއްވައިގެން މިއެސޯސިއޭޝަނުން އިމާރާތްކުރާ  75މިއީ ކޮމިޔުނިޓީ އޮގަނައިޒޭޝަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކައުންސިލް އިން 

  .އޮފީހެކެވެ، މިއޮފީހުގަިއ ކުރެވޭނ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިދާރީ މަސައްކަތެވެ
  އެސްޓަބްލިޝްމެންޓް އޮފް ހޯޑެއްދޫ މިނީ ޔޫތު ސެންޓަރ 4.1.6
. ވަނައަހަރު ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި މިއެސޯސޮއޭޝަނުން ހޯޑެއްދޫ މިނީ ޔޫތު ސެންޓަރުގެ ނަމުގައި ޔޫތު ސެންޓަރެއް ހުޅުވުނެވެ 2007

ގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި  2007ނަމަވެސް . މިސެންޓަރުގައި ބިލިޔާޑްސް، ކެރަމް، ޑާޓް ފަދަ ކުޅިވަރުތައް ކުޅެވެން ހުރެއެވެ
  .އެސެންޓަރުގެ ބިލިޔާޑް ބޯޑްގެ ކާޕެޓް ހަލާކުވުމާއި ގުޅިގެން މިހާރު އެސެންޓަރުވަނީ ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކުރެވިފައެވެ

  
  ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އެހެނިހެން ޕްރޮގްރާމްތައް . 4.2
  

  ޓްރޮޑަކްޝަން ކޯސް އިން ހޯޑެއްދޫހައިޑްރޯފޯނިކްސް އިން 4.2.1
ނޑުވެރިކަން ކުރުން ތައާރަފް ކުރުމުގެ ގޮތުން ތިންދުވަހުގެ މުއްަދތަށް މިއަހަރު ހިންގުނު ކޯހެކެވެ، މިކޯހަކީ  މިކޯހަކީ ފެނުގައި ދަ

  .ފުރިހަމަ ކުރިއެވެ 35މިކޯސް .މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ަބޖެޓުން ޙަރަދުކޮށްގެން ހިންގުނު ކޯހެކެވެ
  

  ޕްރޝިޕް އެންޑް ސްޕޯޓްސް މެނޭޖްމެންޓް ވޯކްޝޮ ލީޑާ 4.2.2
އްވުނު ކުޅިވަރު މުބާރާތް އިންތިޒާމް ކުރުމާއި އިސްވެ ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ އަމަލީ ބައިތަށް ބޮޑަށް ހިމަނައިގެން ހަފްތާއެއްގެ މުއްދަތަށް ބޭ

  .ފަރާތަކުން ބައިވެރިވިއެވެ 10މިވޯކްޝޮޕްގައި 
  

ނޑުވެރިކަމު ހާ 4.2.3   ލަތު ދައްކައިދޭ ޓީވީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރުންހޯޑެއްދޫގެ ދަ
ނޑުވެރިކަން ކުރަމުން .މިއެސޯސިއޭޝަނުން ޚަރަދުކޮށްގެން ޓީވީ އެމް ގދ އަތޮޅު ބިއުރޯއާއި ގުޅިގެން އުފެއްދި ރިޕޯޓްގައި ހޯޑެއްޫދގައި ދަ

ނޑުވެރިންނަށް ދެމުންދާ  ނޑުވެރިންގެ ބޭނުންތަކާއި މިއެސީސިއޭޝަނުން ދަ   .އެހީތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިމެނިފައިވާނެއެވެއަންނަ ގޮތާއި ދަ
  

  1 -ވޯކްޝޮޕް އޮން ޑިވެލޮޕިން ފައިނޭންޝިއަލް މެނޭޖް މެންޓް އޮފް ހޯޑެއްދޫ ފާމާސް 4.2.4



ހޯޑެއްދޫ އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  – 2007އަހަރީ ރޮޕޯޓް   

ިރ މިވޯކްޝޮޕްގެ ސަަބބުން ވިޔަފާ. މިވޯކްޝޮޕްގައި ވިހިފަރާތުން ބައިވެރިވިއެވެ. މިއީ ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގުނު ވޯކްޝޮޕެކެވެ
ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ޚަރަދު، ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާނެ ގޮތާއި ޚަރަދުކަޑައި ފައިދާ ބަލާނެ ގޮތް ކިޔަވައިދީފައިވެއެވެ   .އުސޫލުން ދަ

  
  2 -ވޯކްޝޮޕް އޮން ޑިވެލޮޕިން ފައިނންޝިއަލް މެނޭޖް މެންޓް އޮފް ހޯޑެއްދޫ ފާމާސް 4.2.5

މިވޯކްޝޮޕްގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރި . މިވޯކްޝޮޕްގައި ފަނަރަ ފަރާތުން ބައިވެރިވިއެވެ. މިއީ ހަތް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގުނު ވޯކްޝޮޕެކެވެ
ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ޚަރަދު، ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާނެ ގޮތާއި ޚަރަދުކަޑައި ފައިދާ ބަލާެނ ގޮތް ކިޔަވައިދީފައިވެއެވެ މީގެ .އުސޫލުން ދަ
ނޑުވެރިކަންކުރުމަށް އިންވެސްޓްކުރާނެ ފައިސާ ހޯދާނޭ ގޮތްތަކާއި، ހައްދާ ބާވަތްތަށް މާކެޓް ކުރާނެ ގޮތްތަށް މިވޯކްޝޮޕް ގައި އިތުރުން ދަ

  .ކިޔަވައިދެވުނެވެ
  

  ގަސްތަކަށް އާންމުކޮށްޖެހޭ ބަލިތަކުގެ ޑޭޓާބޭސް އެއް ގާއިމްކުރުން  4.2.6

ނޑުހައްދާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި މިމަޝްރޫއަކީ ދަޑުވެރިކަމާބެހޭ ތަ ޖުރިބާ ކާރެއްގެ އެހީގައި ހޯޑެއްދޫގައި ގޯތިތެރޭގައި ދަ
މިމައުލޫމާތުގެ އަލީގައި ހެޑް ްކރޮޕް އިން ހިލޭ . ގަސްތަކަށް ޖެހޭ ބަލިތައް ދިރާސާކޮށް މިދެންނެވި މައޫުލމާތު ރައްކާކުރެވިފައި ބެހެއްޓުމެވެ

 .ވެބޭސް ޖަހައި ދީފައިވެއެ
  
  

ގދ  - ގަސްތަކަށްޖެހޭ ބަލި ދެނެގަތުމާއި، ބައްޔަށް ފަރުވާ ދިނުމާއި ކެމިކަލް ގަސްކާނާ ބޭނުން ކުރާނެ ގޮތާއިބެގޭ އެއްދުވަހުގެ ސެމިނާ 4.2.7
  މަޑަވލި 

ގެން ހިންިގ މިއީ މަޑަވެލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އެދުމަކަށް މިއެސޯސިޢޭޝަނާިއ އެކޮމެޓީއާއި ގުޅި 
ނޑުހައްދާ . ސެމިނާއެކެވެ މިސެމިނާގެ ސަބަބުން އެރަށުގެ . ފަރާތަކުން ބައިވެރިވިއެވެ 28މިސެމިނާގައި މަޑަވެލީގައި ޯގތިތެރޭގައި ދަ

ނޑުވެރިންނަށް އެކަށީގެންވާ މައުލޫމާތު ލިބުނު ކަމަށާއި އިތުރު ކޯހެއް އެރަށުގައި ހިންގައިދިނުމަށް އެދުނެވެ މައުލޫމާުތ  މިސެމިނާގައި. ދަ
  .މިއީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެނ ހިންގި ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ދެއްވީ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފީލްޑް އޮފިސަރެވެ

  
  ބޭސިކް ފަސްޓް އެއިޑް ޓްރެއިނިންގ ޓް ހޯޑެއްދޫ ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓްސް 4.2.8

އިން  5ގެ ސިއްހަތުދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ހޯޑެއްދޫ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް މިއީ މިއެސޯސިއޭޝަނާއި ގދ ހޯޑެއްދޫ ހެލްތް ޕޯސްޓް ގުޅިގެން ދުނިޔޭ
  .ކުދިންނަށް ތަމްރީނު ދެވިފައިވެއެވެ 58މިޕްރޮގްރާމުގައި . މަތީ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭްއވުނު ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެކެވެ

  
  ޑެންޓްސް އެންޑް ޕޭރެންޓްސް ބޭސިކް ފަސްޓް އެއިޑް ޓްރެއިނިންގ ޓް ނަޑެއްލާ ސްކޫލް ސްޓޫ 4.2.9

އިން މަތީ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނެވެރިންނަށް  5މިއީ މިއެސޯސިއޭޝަނާއި ގދ ނަޑެއްލާ ހެލްތް ޕޯސްޓް ގުޅިގެން  ނަޑެއްލާ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 
  .ވެފަރާތަށް ތަމްރީނު ދެވިފައިވެއެ 78މިޕްރޮގްރާމުގައި . އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވުނު ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެކެވެ

  
  ސެމިނަރ އޮން ތެލެސީމިޔާ ޓް ހޯޑެއްދޫ ޔޫތު  4.2.10



ހޯޑެއްދޫ އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  – 2007އަހަރީ ރޮޕޯޓް   

ހޯޑެއްދޫ ހެލްތް ޕޯސްޓާއި މިއެސޯސިއޭޝަނާއި ގުޅިގެން ހޯޑެއްދޫ ޒުވާނުންނަށް .މިއީ ދުނިޔޭގެ ތެލެސީމިޔާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ގދ
ދެއްވީ ހޯޑެއްދޫ ހެލްތް ޕޯސްޓްގެ ޑޮކްޓަރާއި މިއެސޯސިއޭޝނުގެ  މިސެމިނާގައި މައުލޫމާތު. އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވި އެއްދުވަހުގެ ސެމިނާއެކެވެ

  .މެންބަރުންނެވެ
  

  ސެމިނާ އޮން ސައިކޯ ސޯސަލް އެސިސްޓެންސް  ޓް ހޯޑެއްދޫ ޔޫތު 4.2.11
މިނާއެކެވެ، މިއީ ހޯޑެއްދޫ ޒުވާނުންނަށް ނަފްސާނީ އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި ސެ

  .މިސެމިނާގައި މައުލޫމާތު ދެއްވީ އެދާއިރާއިން ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރުންނެވެ
  

  ސެމިނާ އޮން ސައިކޯ ސޯސަލް އެސިސްޓެންސް  ޓް ގދ، ރަތަފަންދޫ◌ޫ ޔޫތު އެންޑް ސްޓޫޑެންޓްސް 4.2.12
ކޮމެޓީއާއި މިއެސޯސިއޭޝަނާއި ގުޅިގެން ރަތަފަންދޫ ޒުވާނުންނާއި ސްކޫލު  މިއީ ރަތަފަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށްމަސައްކަތްކުރާ 

މިސެމިނާގައި މައުލޫމާުތ . ކުދިންނަށް ނަފްސާނީ އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި ސެމިނާއެކެވެ
  . ނުގެ މެންބަރުންނެވެދެއްވީ އެދާއިރާއިން ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މިއެސޯސިއޭޝަ

  
  ޑްރަގް ޕްރެވެންޝަން ސެމިނާ އިން ރަތަފަންދޫ 4.2.13

ށްގެން މިއީ ރަތަފަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށްމަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި މިއެސޯސިއޭޝަނާއި ގުޅިގެން ރަތަފަންދޫ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮ
ނާގައި މައުލޫމާތު ދެއްވީ އެދާއިރާއިން ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މިއެސޯސިއޭޝަނުެގ މިސެމި. އެއްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބޭއްވި ސެމިނާއެކެވެ

މިސެމިނާގައި ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި މަސްތުވާތަކެތިން ލިބޭ ގެއްލުންތަކާއި މަސްތުވާތަކެތިން ޒުވާނުން ދުރުހެލިވުމަށް .މެންބަރުންނެވެ
  .މުގެ ތަފާތު މައުލޫމާތު ދެވުނެވެ ހޭލުންތެރިކުރު

  
މިއީ ނަޑެއްލާ              ސެމިނާ އޮން ސައިކޯ ސޯސަލް އެސިސްޓެންސް  ޓް ގދ، ނަޑެއްލާ ޔޫތު އެންޑް ސްޓޫޑެންޓްސް 44.2.1

ކުދިންނަށް ނަފްސާނީ އިޖުތިމާއީ  އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސޮސައިޓީއާއި މިއެސޯސިއޭޝަނާއި ގުޅިގެން ނަޑެއްލާގެ ޒުވާނުންނާއި ސްކޫލު
މިސެމިނާގައި މައުލޫމާތު ދެއްވީ އެދާއިރާއިން . ރުމާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި އެއްދުވަހުގެ ސެމިނާއެކެވެމައްސަލަތައް ހައްލުކު

  .ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރުންނެވެ
  

  ލައިފްސްކިލް އެންޑް ޑްރަގް ޕްރެވެންޝަން ސެމިނާ ޓް ނަޑެއްލާ ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓްސް 4.2.15
މިއީ ނަޑެއްލާ ސްކޫލާއި މިއެސޯސިއޭޝަނާއި ގުޅިގެން ނަޑެއްލާ ސުކޫލު ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެއްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބޭއްިވ 

މިސެމިނާގައި .މިސެމިނާގައި މައުލޫމާތު ދެއްވީ އެދާއިރާއިން ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރުންނެވެ. ސެމިނާއެކެވެ
 ގެ ހުނަރާއި މަސްތުވާތަކެތިން ލިބޭ ގެއްލުންތަކާއި މަސްތުވާތަކެތިން ޒުވާނުން ދުރުހެލިވުމަށް ހޭުލންތެރިކުރުމުގެ ތަފާތު މައުލޫމާތު ދިރިއުޅުމު
  .ދެވުނެވެ

  
  

  ސެމިނާ އޮން ސައިކޯ ސޯސަލް އެސިސްޓެންސްޓް މަޑަވެލީ ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓްސް 4.2.16



ހޯޑެއްދޫ އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  – 2007އަހަރީ ރޮޕޯޓް   

ގުޅިގެން މަޑަވެލީ ސްކޫލު ކުދިންނަށް ނަފްސާނީ އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމާއި މިއީ މަޑަވެލީ ސްކޫލާއި މިއެސޯސިއޭޝަނާއި 
މިސެމިނާގައި މައުލޫމާތު ދެއްވީ އެދާއިރާއިން ތަމްރީނު ލިބިފައިާވ . ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި އެއްދުވަހުގެ ސެމިނާއެކެވެ

  .މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރުންނެވެ
  

  އިފްސްކިލް އެންޑް ޑްރަގް ޕްރެވެންޝަން ސެމިނާ ޓް މަޑަވެލީ ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓްސްލަ 4.2.17
މިއީ މަޑަވެލީ ސްކޫލާއި މިއެސޯސިއޭޝަނާއި ގުޅިގެން މަޑަވެލީ ސުކޫލު ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެއްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބޭއްވި 

މިސެމިނާގައި .ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރުންނެވެ މިސެމިނާގައި މައުލޫމާތު ދެއްވީ އެދާއިރާއިން . ސެމިނާއެކެވެ
މައުލޫމާތު  ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި މަސްތުވާތަކެތިން ލިބޭ ގެއްލުންތަކާއި މަސްތުވާތަކެތިން ޒުވާނުން ދުރުހެލިވުމަށް ހޭުލންތެރިކުރުމުގެ ތަފާތު

  .ދެވުނެވެ
  

  ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓްސް ކެރިޔާ ގައިޑެންސް ސެމިނާ ޓް ހޯޑެއްދޫ 4.2.18
ތިނަދޫ ޔޫތު ސެންޓަރާއި މިއެސޯސިއޭޝަނާއި ގުޅިގެން ހޯޑެއްޫދ ސްކޫލުގެ ެސކަންޑަރީ ކްލާސްތަކުގެ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށް . މިއީ ގދ

ސެމިނާގައި މި. މިސެމިނާގައި މައުލޫމާތު ދެއްވީ ތިނަދޫ ޔޫތު ސެންޓަރުގެ ތަޖުރިބާ ކާރުންނެވެ. ބޭއްވުނު އެއްދުވަހުގެ ސެމިނާއެކެވެ
  .ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތަކާއި ކައުސިލިންވެސް ދެވުނެވެ

  
  ފްރެންޑްލީ ވޮލީމެޗް ިވތް ނަޑެއްލާ ޔޫތު  4.2.19

ޓްެގ މިއީ ނަޑެއްލާ ޒުވާނުންނާއި ހޯޑެއްދޫ ޒުވާނުންނާއި ދެމެދު އެކުވެރިކަން ބަދަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން ނަޑެއްލާ އައިލެންޑް ޑިވލެލޮޕްމެން
  . ދޫގައި ޭބއްވުނު ވޮލީމެޗެކެވެއެދުމަކަށް ހޯޑެއް

  
  ޕްރޮވައިޑް ސީޑްސް، ފާޓިލައިޒާސް އެންޑް ޕެސްޓިސައިޑްސް ޓް ނަޑެއްލާ ހައުސްހޯްލޑް ޑުއިން ހޯމްގާޑެނިންގ 4.2.20

ހިންގާފައިވާީނ މިޕްރޮގްރާމް . މިއީ ނަޑެއްލާ އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސްސއިޓީއާއި މިއެސޯސިއޭޝަނާއި ގުޅިގެން ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ
  .މިއެސޯސިއޭޝަނުންގެ ބަޖެޓުންނާއި ހެޑް ބިޒް އިން ޚަރަދުކޮށްގެންނެވެ

  
  ޓޭކް ޕާޓް އިން ހިޔުމަންރައިޓް އަވެއާނަސް ވޯކްޝޮޕް އިން ލާމު އެޓޯލް 4.2.21

. ކްޝޮޕްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯކްޝޮޕެކެވެމިއީ ހިޔުމަން ރައިޓު ކޮމިޝަނުން ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ގުޅިގން މުޅިރާއްޖޭގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯ
  . މިވޯކްޝޮޕްގައި މިއެސޯސިއޭޝަނުގެމެންބަރ ޕްެރޒެންޓޭޝަނެއް ހުށަހެޅިއެވެ

  
  ހެޑް ސްޕޯޓްސް ފެްސޓިވަލް 4.2.22

ކަޕް އަންހެނުންގެ  މިފެސްޓިވަލުގައި ހެޑް ޔޫތް. މިއީ ކޮންމެ އަހަރަކު ސްކޫތަކުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް ބާއްވާ ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލެކެވެ
ވަނަ އަހަރު ނިމުނި އިރު  2007. ވޮލީ އާއި، ހެޑް ޓީން ކަޕް ފުޓްސަލް އަދި ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމެންޓް ވޯކްޝޮޕަކާއި، ޔޫތު ކޭމްޕް ހިމެނެއެވެ

  .ބޭއްވުނީ މިޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނޭ ޔޫތުކަޕް އެކަންޏެވެ
  

  ) ސް ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީ އަދި ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ސިވިލް އެވިއޭޝަންމޯލްޑިވް( ޓޭކްޕާޓް އިން ޑްރަގް ފްރީ ވޯކް ޕްލޭސް  4.2.23



ހޯޑެއްދޫ އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  – 2007އަހަރީ ރޮޕޯޓް   

ގް ނޭޝަނަލް ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިޔުރޯއިން، ސުރުޚީގައި ދެންނެވިފައިވާ ދެމުއައްސަސާގެ މުވައްޒިފުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގުނު ޑްރަ 
  .ޓިވް ޑިރެކްޓަރ އެހީތެރިވެދެއްވިއެވެފްރީވޯކް ޕްލޭސް ވޯކްޝޮޕްގައި މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ އެސިސްޓެންޓް އެގްޒެކެ

  
  ރާއްޖޭގައިބޭއްވޭ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުން . 4.3
  

  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް މާސްޓަރ ޕްލޭންނާއިމެދު ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުން 4.3.1
ގް މާސްޓަރ ޕްލޭނަށް ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯުދމަށް މާލޭގައި ނޭޝަނަލް ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިޔުރޯގެ ފަރާތުން، ނޭޝަނަލް ޑްރަ

  .ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ދެމެންބަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ
  

  ކޮމިޔުނިޓީ އޮގަނައިޒޭޝަންތަކުގެ ސްލޫކީ މިންގަޑު ކަޑައެޅުމުގެ ބައްދަލުވުން 4.3.2
މެންޓް އޮގަނައިޒޭޝަން ތަކުގެ ސްލޫކީ މިންގަޑު އެކުލަވައިލުމަށްޓަކައި ކޮމިޔުނިޓީ އޮގަނައިޒޭޝަން ކޮމިޔުނިޓީ އޮގަނައިޒޭޝަން ޑިވެލޮޕް

ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން، މާލޭގައި ހަފްތާއެއްގެ މުއްދަތަށް ބޭއްވި ބައްދަލުުވމުގައި މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރަކު 
  .ބައިވެރިވިއެވެ

  ދަލުވުންތަކާއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުން ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ބައް  4.4
  

  ވޯކްޝޮޕް އޮން ޑިވެލޮޕިންގް އިންޓަނޭޝަނަލް ޔޫތު ލީޑަސް ގައި މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ދެމެންބަރުން ބައިވެރިވުން  4.4.1
ކުއަލަލަމްޕޫރުގައި ހަފްތާއެއްގެ މުއްދަތަްށ  މެލޭޝިޔާގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔޫތު ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މެލޭޝިޔާގެ ވެރިރަށް

މިވޯކްޝޮޕްގައި ރާއްޖެ . ބޭއްވި އިންޓަނޭޝަނަލް ޔޫތު ީލޑާސް ޓްރެއިނިންގ ވޯކްޝޮޕްގައި މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ދެމެންބަރުން ބައިވެރި ވިއެވެ
  .ތަމްސީލްކޮށް ކަންޓްރީ ޕޭޕަރ ހުށަހެޅީ މިއެސޯސިއޭޝަނުންނެވެ

  
  ކުއަލަލަންޕޫރުގައި ބޭއްވި ބައިނަލް އަގުވާމީ އެންޓި ޑްރަގް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުން  މެލޭޝިޔާގެ ވެރިރަށް  4.4.2

އްދަތަްށ މެލޭޝިޔާގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔޫތު ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މެލޭޝިޔާގެ ވެރިރަށް ކުއަލަލަމްޕޫރުގައި ހަފްތާއެއްގެ މު
މިވޯކްޝޮޕްގައި ރާއްޖެ . ރަގް ޕްރޮގްރާމުގައި  މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ދެމެންބަރުން ބައިވެރި ވިއެވެބޭއްވި ބައިނަލް އަގުވާމީ އެންޓި ޑް

  .ތަމްސީލްކޮށް ކަންޓްރީ ޕޭޕަރ ހުށަހެޅީ މިއެސޯސިއޭޝަނުންނެވެ
  

  އާސިޔާން އެގްޒެކެޓިވް ޔޫތް ޑައޮިލގްގައި ބައިވެރިވުން  4.4.3
ށްގެން މެލޭޝިޔާގެ ވެރިރަށް ކުއަލަލަމްޕޫރުގައި ތިންދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބޭއްވި އާސިޔާން އާސިޔާން ޔޫތް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮ

މިބައްދަލުވުމުގައި އިންފޮރމޭޝަން، ކޮމިޔުނިކޭޝަްނ . އެގްޒެކެޓިވް ޔޫތު ޑަޔަލޮގްގައި  މިއެސޯސިއޭޝަުނގެ ދެމެންބަރުން ބައިވެރި ވިއެވެ
ޕް އިންޓަނޭޝަނަލް ނަމުގައި ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދެވިއެވެ، މިކޮމިޓީގެ ސައުތު އޭޝިޔާ ސަރަހައްދުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ދުނިޔެއަށް ފެތުރުމަށް ސައިބާ ކޯ

  .ވައިސް ޗެއާމަނަކަށް މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ޑިރެކްޓަރ ޕްރޮގްރާމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ހޮވުނެވެ
  
  މީހުން ތަމްރީނުކުރުން  4.5
  



ހޯޑެއްދޫ އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް  – 2007އަހަރީ ރޮޕޯޓް   

ނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީނުކުރު  4.5.1   ން ދަ

ވަނަ އަހަރު ހަނިމާދޫގައި ހިންގި ފާމިންސްކޫލް ތިންމަސްދުވަހުގެ ކޯހުގައި މިއެސޯސިއޭޝަނުން ދެކުއްޖަކު ބައިވެރިކޮށް ތަމްރީނު  2007
. ވެމިކޯސް ނިންމުމަށް ފަހު އެއްކުޖަކު މިހާރު މިއެސޮސިއެޝަނުގައ ފީްލޑް އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދެއެ. ކޮށްފައިވާނެއެވެ

ނޑުވެރިންނަށް ކޮންސަލްޓެންސީ ދެމުންދެއެވެ   .އަދި ދަ
  

  ޖަމްއިއްޔާތަށް ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން މެންބަރަކު ތަމްރީނުކުރުން  4.5.2
 ރުމުގެ ކޮމިޔުނިޓީ އޮގަނައިޒޭޝަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކައުންސިލް އިން ހަފްތާއެއްގެ މުއްދަތަށް ހިންގި ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ އިސްވެރިން ތަމްރީނުކު

  .ފުރަތަމަ ބުރުގައި މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރަކު ތަމްރީނުކުރެވިފައިވެއެވެ
  

  ސެޓްފިކެޓް އިން ވެލްޑިން ފެންވަރަށް އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރަކު ތަމްރީނުކުރުން  4.5.3
އޭޝަނުގެ މެންބަރަކު ތިނަދޫގައި ހިންގި  ވެލްޑިން ސެޓްފިކެޓް ކޯހެއްގައި މިއެސޯސި. ތިނަދޫ ޔޫތު ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ގދ. ގދ

  .ބައިވެރިކޮށް ތަމްރީނުދީފައިވާނެއެވެ
  

  އެސޯސިއޭޝަނުގެ ދެމެންބަރަކަށް ޒުވާނުންގެ ދާއިރާއިން ތަމްރީނު ދިނުން  4.5.4
ކެްޓ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ދަށުން ހިންގާ ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒުގައި ހިންގާ އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފި

 .އިން ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމެންޓްގައި މިއެސޯސިއޭޝަނުން ދެމެންބަރުން ބައިވެރި ކޮށްފައިވާނެއެވެ
  

  ސައިކޯ ސޯސަލް އެިސސްޓެންސް ދާއިރާއިން މިސެސޯސިއޭޝަނުގެ ހަތް މެންބަރުން ތަމްރީނުކުރުން  4.5.5
ސް މީުހން ނުވަތަ ފެސިލިޓޭޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް އެމެރިކަން ރެޑް ކްރޮސްގެ ފަރާތުން ހިންގާ ސައިކޯ ސޯސަްލ އެސިސްޓެންޓް ރިސޯ

  .ހަފްތާއެއްގެ މުއްދަތަށް ހިންގާ ކޯހުގައި މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަސްމެންބަރުން ބައިވެރިކޮށް ތަމްރީނު ދެވިފައިވެއެވެ 
  

  މީހުން މާލޭގައި ތަމްރީނުކުރުން  3ޑްރަގް ޕްރި◌ިވެންޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގާނެ  4.5.6
ޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާނެ މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމަށްޓަކައި ނޭޝަނަލް ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިޔުރގެ ފަރާތުން މާލޭގަިއ ޑްރަގް ޕްރިވެން 

  ،ހަފްތާއެއްގެ މުއްދަތަށް ބޭއްވި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގައި މިއެސޯސިއޭޝަނުން ތިންމެންބަރުން ބައިވެރިކޮށް ތަމްރީނު ދީފައިވާނެއެވެ
  

  ވުންތައްބައްދަލު. 5
  .ވެއެވެބައްދަލުވުމާއި ދެޢާންމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައި 17ވަނަ އަހަރު ހިންގާ ކޮމިޓީގެ  2007    

  
  ހިންގާކޮމިޓީއަށް އައި ބަދަލު. 6

  .ވަނައަހަރުގައި އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާކޮމިޓީގެ މަގާމަކަށް ބަދަލު އައިސްފައެއްނުވެއެވެ 2007ފާއިތުވެދިޔަ     
  ކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީތައްލިބުނު ފާހަގަ. 7
  

  ގައި ގދ އަތޮޅު ތަމްސީލުކުރުން 2007ޔޫތު ޝިޕް  .1
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މެލޭޝިޔާގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔޫތު ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ބޭއްވި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔޫތުލީޑާސް ވޯކްޝޮޕްގައި ދިވެހިރާއްޖެ  .2
 ތަމްސީލުކުރުން

ޒެކެޓިވް ޔޫތު ދަޔަލޮގްގައި ބައިވެރިވެ، އެބައްދަލުވުމުގައި އުފެއްދި މެލޭޝިޔާގެ ވެރިރަށް ކުއަލަލަމްޕޫރުގައި ބޭއްވުނު އާސިއާން އެގް .3
 ސީ އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ މިސަރަހައްދުގެ ވައިސް ޗެއާމަންކަން މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ެމންބަރަކަށް ލިބުން.ޑީ.ސީ

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން  - ވަނަ އަހަރު ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ އާންމު ޚިދުމަތުގެ ހިއްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމް 2007 .4
  މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބުން

  
  
  
  
  
  
  
  
  މާލީ ބަޔާންތައް. 8

  
  އަހަރުގެ ލިބުމާއި ޚަރަދުގެ ހިސާބު

  
  2007ޑިސެމްބަރ 31އިންކަމް އެންޑް އެކްސްޕެންޑިޗަރ އެކައުންޓް ފޮރ ދި ޔިއަރ އެންޑެޑް 

  
  އިންކަމް

  
  :ކޮންޓްރިބިއުޝަންސް

  399,899              ގްރާންޓްސް
  20,425            ބްސްކްރިޕްޝަންސަ

    30,809              ޑޮނޭޝަންސް
  451133.00                  ޓޯޓަލް

  
  އެކްސްޕެންސަސް

  
  205,379                  ޕްރޮޖެކްޓް ކޯސްޓްށް

  :އޮޕަރޭޝަން އެކްސްޕެންސަސް
  31,653    ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
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  1335            ޑެޕްރިސިއޭޝަން
  6000              ރެންޓް

  3،250.00        ޕްރޮގްރާމް މެނޭޖްމެންްޓް އެކްސްޕެނސެސް
  16520          އަސަރ އެކްސްޕެންސަސް

   58,758.00            ޓޯޓަލް އޮޕަރޭޝަން އެކްސްޕެންސަސް
  264،137.00                ޓޯޓަލް އެކްސްޕެންސަސް

  188،996.00          އެކްސަސް އޮފް ރެވެނިޔު އޯވަރ އެކްސްޕެންސަސް
  
  
  
  
  
  
  
  

  2007ޑިސެމްބަރ  31ސްޝީޓް ފޮރ ދި ޔިއަރ އެންޑެޑް ބެލަން
  
  

  އެސެޓްސް
                ކަރަންޓް އެސެޓްސް

  182582                 ކޭޝް އެންޑް ކޭޝް އިކްވަލަންޓް
  00182582.              ޓޯޓަލް ކަރަންޓް އެސެޓްސް

  
  332,712.90           ފިކްސްޑް އެސެޓްސް   

  00515294.                ޓޯޓަލް އެސެޓްސް
  

              
  00515294.            ޓޯޓަލް ލަޔަބިލިޓީޒް އެންޑް ފަންޑް ބެލަންސް

 
  .ހުރިހާ ހިސާބެއް ހެދިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ: ނޯޓް •
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